
Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, 
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 
заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності 
людини у процесі трудової діяльності. (Закон України «Про охорону праці» 
від 14.10.1992 №2694-12.)

Керівники підприємств організовують, забезпечують і контролюють 
трудову діяльність працівників у відповідності з вимогами Закону України 
«Про охорону праці» і забезпечують безпечні методи праці на кожному 
робочому місці.

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні 
проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, 
з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил 
поведінки у разі виникнення аварії.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є 
потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок 
роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно- 
правових актів з охорони праці.

Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного 
ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, 
проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці.

Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань 
охорони праці визначається типовим положенням, що затверджується 
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за 
охороною праці.

Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які 
не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. У разі 
виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадовільних знань з 
питань охорони праці, вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання 
і перевірку знань.

Відповідальність за організацію, здійснення навчання, перевірку знань 
працівників і проведення інструктажів з питань охорони праці покладається на 
керівника підприємства.

Навчання з питань охорони праці на підприємствах міста Запоріжжя

Заклади, шо проводять навчання з питань охорони праці

№
п/п

Найменування навчального 
закладу, центру, 

підприємства
Адреса, номер телефону керівника ПІБ керівника

1 2 3 4

1.
КП “Запорізький обласний 
центр охорони праці”

69065, м. Запоріжжя, 
вул. Українська, 50, 
тел. 63-51-57

ГеворкянРимма
Ашотівна

2.
ДП “Запорізький 
експертно-технічний центр 
Держпраці»

69032, м. Запоріжжя, Північне шосе, 
25,
тел. 213-21-92

Вітряк Віктор 
Олексійович

3. ДП “Запорізький 
навчально-курсовий

69035, м. Запоріжжя, 
вул. Сєдова, 9,

Юрима Ірина Іванівна



комбінат” ДАТ 
“Будівельна компанія 
“Укрбуд”

тел. 228-39-71, 220-90-12

.4. Учбовий центр ВАТ 
“Запоріжжяобленерго”

69096, м. Запоріжжя, пров. Короткий, 
4, тел. 225-35-88

Сєроигганов Віктор 
Семенович

5.

ВП “Спеціалізований 
навчально-тренувальний 
центр підвищення 
кваліфікації та тренажерної 
підготовки “Дніпровської 
електроенергетичної 
системи” ДП “НЕК 
“Укренерго”

69096, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, 
2. тел. 258-23-59,
258-23-50

Носулько Віктор 
Дмитрович

6. КП “Центр неперервного 
навчання кадрів “Темп”

69037, м. Запоріжжя, вул. Миру, 5, 
тел. 224-08-41,
270-41-19

Ширманова Камілла 
Валеріївна

7. ТОВ “Шанс ЛТД”

69035, м. Запоріжжя, вул. 40 років 
Радянської України, 80, 
вул. Якова Новицького,3, 
тел. 34-62-65,
239-10-85

Савцова їнна Дем’янівна

8.
ТОВ “ЛІГА-НОРМ” 69035, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 12, 

к. 148,
тел. 220-04-63

Громікова Ірина 
Миколаївна

9.
Запорізька будівельно- 
ремонтно-налагоджувальна 
колективна фірма 
“Механізатор”

69008, м. Запоріжжя, вул. Південне 
шосе, 63”б” , 
тел. 233-05-46,
233-00-60

Зімін Микола Павлович


